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وَر أنُفَسنَا َوَمنح إن  َفُرُه َوَنُعوُذ بَاّلِل  َمنح ُُشُ تَغح تََعينُُهَوَنسح َمُدُه َوَنسح ُد ّلِلَهَ َنحح مح اْلحَ

ََملَنَا َمنح ََيحَدَه  َهُد َسيِّئَاَت َأعح لَلح َفال َهاَدَي لَُه َوَأشح اّلِل َفال ُمَضله لَُه َوَمنح ُيضح

ًدا َعبحُدُه َوَرُسولُهُ  يَك لَُه َوأن ُُمَمه َدُه ال َُشَ  .أن ال إَلََه إاَل اّلِل  َوحح

توقفنا يف اللقاء السابق عند طرح املصنف ملسألة غاية يف األمهية 

 (صفة العلو):وهي

 (إثبات العلو هلل)أهل السنة واجلَمعة والتي هي من أصول اعتقاد

هذه املسألة غاية يف األمهية نظًرا ألن أهل البدع واألهواء مل يثبتوا هذه 

أن الصفة ّلِل عز وجل،فكيف لصفة كهذه والتي هي من أعظم صفات اّلِل 

 !؟ينفيها هؤالء

أن اّلِل ال فوق وال حتت وال داخل العامل وال خارجه  :املبتدعةضالالت ◘

 .ما أنزل اّلِل هبا من سلطانوُترهات  هذا ضالل وأباطيلكل ف

ابن _اإلمام الذهبي):وقد صنف أئمة السلف كتب يف مسألة العلو منهم

كَم رد اإلمام ابن القيم عىل هؤالء ردود عظيمة يف خمترص الصواعق _ُقدامة

وقد تناول شيخ اإلسالم اْلديث عن هذا ورد _غريها من كتبهواملرسلة 

 (أراد نفي هذه الصفة عن اّلِل سبحانهعىل ًمن 
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 :ومن أقوال اإلمام مالك املتعلقة هبذا األمر قوله

 "اّلِل عز و جل يف السَمء وعلمه يف كل مكان ال خيلو من علمه مكان  "

أراد هبذا القول أن ُيثبت صفة هي غاية يف األمهية وهي أن علم اّلِل يف كل ف

حتت األرض أو فوقها،و كل ما مكان ،فال ختفى عليه خافية،فكل ما هو 

 .يف الكون يعلمه اّلِل عز وجل،لقد وسع علمه كل يشء

 :علمه في كل مكان

 وهذا يعني أنه ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف السَمء فهو العليم سبحانه

َلُم َما يَف }:قال تعاىل َلُمَها إاَله ُهَو َوَيعح َر َوَعنحَدُه َمَفاتَُح الحَغيحَب اَل َيعح الحََبِّ َوالحبَحح

َض َواَل َرطحٍب َواَل  َرح َلُمَها َواَل َحبهٍة يَف ُظُلََمَت األح ُقُط َمنح َوَرَقٍة إاَله َيعح َوَما َتسح

 [األنعام]{(95) َيابٍَس إاَله يَف كَتَاٍب ُمبَيٍ 

ُقلنا أن علمه يف كل مكان وهذا ال يتعارض مع استوائه عىل عرشه أو 

 ..يمنع ذلك

اإلنسان إذا أراد أن جيمع معلومة عن يشء ما فإنه يذهب إىل مكان هذا 

البد من انتقاله بنفسه  إذن اليشء وحياول معرفة كل املعلومات املتعلقة به،

ليعلم ما يريد،أما اْلق تبارك وتعاىل فإنه ال حيتاج إىل أن خيتلط بالعباد أو 

يف السَمء أويف باألشياء أوأن ينزل إىل األرض حتى يعلم ما حيدث 

 ...األرض،فهو مستٍو عىل عرشه ويف نفس الوقت يعلم كل يشء 
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فيَم سبق ذكرنا أن االستواء ورد ذكره يف سبعة مواضع يف الكتاب العزيز و

ومن هذه املواضع السبع ورد اقرتان العلم باالستواء يف أربعة مواضع 

 فلماذا ؟

ألن اّلِل عز وجل يعلم يف سابق علمه أنه سيأيت زمان ينفي فيه بعض 

ال واملبتدعة صفة االستواء،فأراد اّلِل سبحانه أن ُيبيِّ هلؤالء الضالي  اجُلهه

 .أنه بالرغم من استوائه عىل عرشه إال أن علمه قد أحاط بكل يشء 

ه عىل استوائ ينايف أو يعارضكَم أن علمه الذي هو يف كل مكان ال _

 ..العرش

اٍم  }:قال تعاىل َض يَف َستهَة َأيه َرح ََمَواَت َواألح َتَوى َعىَل ُهَو الهَذي َخَلَق السه ُثمه اسح

ََمءَ  ُرُج َمنحَها َوَما َينحَزُل َمَن السه َض َوَما خَيح َرح َلُم َما َيلَُج يَف األح َش َيعح َوَما  الحَعرح

َمُلوَن َبَصرٌي  َن َما ُكنحتُمح َواّلِلهُ بَََم َتعح ُرُج فَيَها َوُهَو َمَعُكمح َأيح  {(4)َيعح

 [اْلديد]

 :قال تعاىل؛لقد ذكر العلم بعد أن ذكر االستواء_

تََوى} َش اسح َُن َعىَل الحَعرح ْحح َض َوَما ( 9)الره َرح ََمَواَت َوَما يَف األح لَُه َما يَف السه

َت الثهَرى َبيحنَهُ  َل َفإَنهُه ( 6)ََم َوَما حَتح َهرح بَالحَقوح َفىَوإَنح ََتح ه َوأَخح َلُم الِّسِّ  {(7) َيعح

 [طه]
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 :وصح عن الشافعي أنه قال◘

خالفة أيب بكر الصديق ريض اّلِل عنه حق قضاها اّلِل يف سَمئه ومجع عليها 

فعله سبحانه قلوب أصحاب نبيه ومعلوم أن املقيض يف األرض والقضاء 

 .وتعاىل املتضمن ملشيئته وقدرته

اّلِل عز وجل فوق ( حق قضاه اّلِل يف سَمئه)هو :يف قول الشافعي الشاهد◘

 .سبع سَموات

فيقولون أن اّلِل عز وجل يف كل مكان :أما أهل البدع واحللول واالحتاد◘

 .التى ُتدر  منهجهم دار املوهذا ما يربى عليه أتباعهم منذ الصغر ويف 

فإن هذه عقيدة كفرية ال جدال يف ذلك،فعندما ُيقال أن اّلِل يف كل مكان _

حيث أهنا تعني (عقيدة الحلول واالتحاد)هذا يعني أن اّلِل خمتلط باألشياء

،فهل إذا حلول ذات اّلِل يف األشياء وهذا مما ال جيوز يف حق اّلِل سبحانه

! ؟اّلِل فيها اهتزت الشجرة أو النجفة أو غري ذلك فإن هذا يعني حلول 

 .هذا ُكفر بواح

 نعرف ربنا فوق سبع سَموات بائنًا من خلقه :وقال عبد اهلل بن املبارك ◘

هذا هو الذي "إنه هاهنا،وأشار إىل األرض:وال نقول كَم قالت اجلهمية

يعتقده أهل السنة ،ويعتقده املسلمون املتمسكون بكتاب رهبم وسنة 
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األهواء،ومل تتلقفهم الشبهات،يعرفون رهبم بأنه نبيه،ممن مل خُتالط قلوهبم 

 .فوق سبع سَمواته بائنًا من خلقه

أي ليس يف خلقه يشء من ذاته ،وال يف ذاته يشء من :ومعنى بائن◘

خملوقاته،ومن ال ُيثبت البينونة أو املباينة مل ُيثبت علو اّلِل،ومل يؤمن بعلوه 

 .سبحانه

اّلِل بائن من خلقه وال ُيشبه أحد :عقيدة أهل السنة واجلامعةتلك هي ◘

 .من خملوقاته يف ذاته وال يف صفاته

 :وكلمة بائن من خلقه

الوجود )عند أهل السنة نفي عقيدة اْللول واالحتاد ووحدة الوجود تعني 

 .والذي يعتقده ُغالة الصوفية(يشء واحد

اّلِل مستٍو عىل عرشه وهذا من باب التقية  :يقول هم أحياًناالبعض من◘

هل هو بائن من خلقه فإنه )أما عندما ُيسأل،حيث خُيفون ُمعتقدهم 

موجود وله  منهجهم فإن منهجهم أم ال  واوسواء أظهر(يسكت وال جُييب

اتباع وختتلف درجات الضالل عندهم،وال أحد يستطيع أن ُينكر وجود 

 .هذا االعتقاد
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 _:إلى قسمين تنقسم الجهمية ◘

وهذا القسم القائل بأن اّلِل ال فوق العامل وال حتته،وال :متكلمة قسم_1

وهذه (وهذا القول ضالل)،وال خلفه وال أمامهداخل العامل وال خارجه

 .هي عبادة العدم

هؤالء يقولون أن اّلِل قريب معنا،حيل يف كل يشء يف :قسم متصوفة_2

 .(اّلِلهذا ضالل ال يعلم فداحته إال )الكون 

 :أما الفرق بين الفريقين فإنه يتمثل في◘

أصل عقيدة املتكلمي الفالسفة ،ودائًَم ما نرى أن كالم الفالسفة ال _1

فهو كالم بعيد عن ( كالم بعيد عن منطق العقل)يصل بصاحبه إىل يشء

 .أرض الواقع

أما أصل الصوفية فقد كانت بداية طريقهم صحيحة ولكنهم انحرفوا _2

،هؤالء عن الطريق ألهنم حادوا عن املنهج النبوي يف االعتدال يف العبادة 

 .أرادوا أن يعبدوا يشء ملمو 

الصحيح أنه ال إفراط وال تفريط،حيث أن اإلفراط يف العبادة أوصل هؤالء و

 .وضالل،والتفريط يؤدي إىل ترك املنهج بالكليةإىل ما وصلوا إليه من فساد 
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قسم الصوفية نظًرا ألهنم أرادوا عبادة اليشء امللمو  فقد قصدوا القبور 

ليتوسلوا باألولياء والنبي وبالصاْلي أيًضا،وهذا األمر راسخ عندهم 

 .وال يستطيع أن ُينكره أحد

 :يقول الشارح◘

أن بعض اجلهمية نقل عنه أنه -اّلِلرْحه _لذا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ومرة إن اّلِل ال فوق وال حتت،وال عن يمي العامل وال عن شَمله،:مرة يقول

 .فقيل له تناقضت.إن اّلِل يف كل مكان :يقول

 !!،وذاك مقتىض ذوقي ومعرفتي ونظريهذا ُمقتىض عقيل :فقال

 :يقولاجلهمي هذا هو الضالل بعينه حيث أن عقل 

وال حتت وال شَمل وال يمي،لكن الذوق واملعرفة أن اّلِل ال فوق 

هذه هو اعتقادهم )واإلحسا  والروحانيات يقتيض وجود اّلِل معه 

 .(الفاسد من كل وجه

ثم انتقل المصنف إلى ذكر صفة أخرى من صفات الحق تبارك وتعالى )
 (صفة الوجه

أهل السنة واجلَمعة ،فبشأهنا خالف كبريثار وهذه أيًضا من الصفات التي 

يف ن ّلِل عز وجل وجه يليق بجالله وكَمله وأقاطبة ُيثبتون هذه الصفة،

 .حي أن أهل البدع واألهواء ُينكروهنا ويؤولوهنا



9 
 

 :سبب ومنشأ الضاللأما ◘

نفي  مسألةوعند طوائف من املسلمي الذين ابتدعوا عند أهل البدع 

 :أن لدَيم إشكالي الصفات 

 .التعليلإرادة _1

 .(فسقطوا )إرادة التشبيه _2

 كل صفة ينظرون إليها ويريدون معرفة لماذا ؟

فمن ..باإلضافة إىل التشبيه،كَم أهنم حيتاجون إىل إجابة ُتوافق عقوهلم 

 .،ومنهم َمن يقول ذات اّلِل بل ثواب اّلِل:يكون الرد ( وجه اّلِل)يقول هلم 

 وجه اهلل؟ ملاذا تقولون ثواب اهلل بداًل من:فإذا قيل

إلنسان وجه فنكون بذلك قد لوجه اّلِل ونحن نعلم أن لو قلنا :قالوا 

 ...شبهنا

 :وهذا ضالل مبني ،فام من أحد من علامء السنة قال

وإىل  اللحظة التي نتكلم فيهاهذه فمنذ عهد النبي إىل )أن ّلِل شبيه أو مثيل

ومجيع العلَمء ينفون وجود املثيل أو الشبيه أو النظري ّلِل (أن تقوم الساعة

 عز وجل لكن أثبتوا له الوجه كَم أثبته سبحانه لنفسه وال ُيمثلونه بأحد



11 
 

منهج أهل السنة واجلَمعة وُمعتقدهم الذي أخذوه من كتاب اّلِل عز وجل 

َواًجا }:هوقوله تعاىل ُفَسُكمح َأزح َض َجَعَل لَُكمح َمنح َأنح َرح ََمَواَت َواألح ُر السه
َفاطَ

َرُؤُكمح فَيَه  َواًجا َيذح َعاَم َأزح َنح ِميُع َوَمَن األح ٌء َوُهَوالسَّ َليَْس َكِمثْلِِه ََشْ

 [الشورى]{(11)اْلبَِصيُ 

 .فيه نفي املثلية:ليس كمثله َشء◘

الصفة،نفى سبحانه وتعاىل عن نفسه وفيه إثبات :وهو السميع البصي◘

أن يكون له مثيل أو شبيه ثم أثبت لنفسه السمع والبرص وسائر الصفات 

 .التي ُذكرت يف القرآن ويف سنة النبي

مستقبل اليشء،ويضاف إىل الزمان وإىل :والوجه في لغة العرب هو ◘

املكان ،وإىل اْليوان ،وهو يف كل موطن بحسب ما أضيف إليه ،عىل 

 .اإلضافة تقتيض التخصيص :عدة املعروفة القا

فإذا أضيف الوجه إلى من ليس كمثله شيء،كان الوجه ليس كمثله 
ه وجه،فلله عز وجل وجه حقيقي،يليق بجالله وكماله،والشأن في

كما أخبر _،فكما أن هلل ذاتًا ال تشبه الذوات،فله ذات هللا كالشأن في
 .الوجوه وجه ال يُشبه _عن نفسه،وأخبر عنه رسوله

 

 :أدلة صفة الوجه في القرآن الكريم◘
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ا آَخَر اَل إَلََه إاَله ُهَو  }:قال تعاىل ُع َمَع اّلِلهَ إهََلً  َهالٌِك إاِلَّ َواَل َتدح
ٍ
ء ُكلُّ ََشْ

َجُعوَن  َوْجَهُه َلهُ  ُم َوإَلَيحَه ُترح كح  [القصص]{( 88)اْلحُ

وتعاىل عىل املعنى الالئق به فاآلية دالة عىل ثبوت الوجه كصفة ّلِل تبارك 

وبجالله وكَمله،كَم أهنا دالة عىل بقائه،إذ يف ذكر بقاء الوجه وعدم هالكه 

داللة عىل بقاء ذاته سبحانه،فكل املخلوقات هتلك ويبقى اخلالق اْلي 

 :الذي ال يموت قال تعاىل

لح } َدَه َوَكَفى بََه بَُذُنوَب َعبَاَدَه َعََل احْلَيِّ الَِّذي اَل َيُموُت َوَتَوكه َوَسبِّحح بََحمح

 [الفرقان]{( 98)َخبرًَيا 

إن كل يشء سيهلك ف قلنا أنلو أثبتنا الوجه ّلِل و:بعض أهل البدعيقول ◘

أن :ألن املقصود هوفاسد وفهم هذا ضالل ؟ويبقى الوجهالذات ستهلك 

السَمواتوَمن يف َمن يف )كل يشء يف الكون عند النفخ يف الصور سيُصعق

َويَْبقَى َوْجهُ }كَم نص عىل ذلك يف الكتاب والسنة  (األرض وُيدمر

 .وكل ما دونه هالك(أي لن يبقى إال اّلِل عز وجل){َرب ِّكَ 

دله عىل ذات اّلِل سبحانه وتعاىل كَم أن داللة اللفظ تدل عىل أن :وجه اهللف

 .له وجه

عىل ذات اّلِل وأن اّلِل قال شخص فهل معنى ذلك أن وجه اّلِل يدل فإذا 

 ليس له وجه؟
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َوَيبَْقى }:داللة اللفظ تدل عىل أن اّلِل له وجه وإال فلَمذا قالولكن ال،:قلنا

ْكَرامِ  كانت للفظ وهذه الداللة [الرْحن]{(27)َوْجُه َربَِّك ُذو اجْلَاَلِل َواْْلِ

 .وبالتايل فال يصح أن نأُخذ اللفظ ونرتك مدلولهعند العرب مفهومة 

 :الدليل الثاني من الكتاب◘

َراَم َوَيبَْقى َوْجُه َربَِّك }:قال تعاىل كح َ اَلَل َواإلح  [الرْحن]{(27)ُذو اجلحَ

 هنا إضافة الوجه إىل الرب تبارك وتعاىل ثم أعقب بوصف هلذا

 (ذو اجلالل واْلكرام)الوجه وأنه

 .والكَمل صفات العظمة والقوة :واجلالل يعني

 .اْلسن واجلَمل والبهاء :يعنيواْلكرام 

ما ابتعد هؤالء عن الفهم الصحيح إال نتيجة اتباع األهواء وإعَمل العقول 

 .م إثبات ما أثبت اّلِل لنفسهدفيَم ال جمال هلا فيه وترك السنة وع

َر بحَن َعبحَد اّلِلهَ بحَن َقيحٍس،َعنح :السنة هيصفة الوجه من أدلة ◘ َعنح َأيَب َبكح

َبعٌ ":َقاَل َرُسوُل اّلِلهَ:َأبَيَه،َقاَل  َ  َأرح َدوح ثَنحتَاَن َمنح َذَهٍب : َجنهاُت الحَفرح

يَتُُهََم،َوآنَيَتُُهََم،َوَما فَيَهََم، ٍة َحلح يَتُُهََم،َوآنَيَتُُهََم،َوَما فَيَهََم،َوثَنحتَاَن َمنح فَضه َليَْس َحلح

 َعََل َوْجِهِه يِف ْلَقْوِم َوَبنْيَ َأْن َينُْظُروا اَبنْيَ 
ِ
َياء ِْم إاِلَّ ِرَداُء اْلكِْْبِ إََِل َرِّبِّ

َاُرَهاَجنَّاتَِعْدٍن، ُد َأهنح عح َبعح ح َتَصده ٍن يَف َجنهٍةمَل َخُب َمنح َجنهاَت َعدح  َوَهَذَه َجنهاٌت َتشح

" 

 (2864)،سنن الدارمي (22)اإلبانة الكَبى البن بطة
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 من َماختالف درجاهتا وما فيهاْلديث رصيح واضح يصف اجلنات عىل 

أي عظمة هذه وأي مجال هذا وكم ُتساوي الدنيا يف )ُحيل وآنية وكل يشء

 .(مقابل نعيم اآلخرة 

َرَة َريَضَ اّلِلهُ َعنحُه، َعنح َرُسوَل اّلِلهَ * َقاَل اّلِلهُ َتبَاَرَك  ": َقاَل َعنح َأيَب ُهَريح

احلِِ :َوَتَعاىَل  نَي، َما الَ َعنْيٌ َرَأْت، َوالَ ُأُذٌن َسِمَعْ،،َوالَ َأْعَدْدُت لِِعبَادِي الصَّ

 "َخَطَر َعََل َقْلِب َبَشٍ 

َرُءوا إَنح َشئحتُمح ":َقاَل  َأُبو ُهَرْيَرةَ  ِة }:اقح َفالَ َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي ََلُْم ِمْن ُقرَّ

 "[ 17: السجدة] {َأْعنُيٍ 

 (2824،2829)سلمم،أخرجه (2244،4775،4783)أخرجه البخاري  

اجلنة ونعيمها مهَم صال وجال العقل يف ُماولة للوصول إىل جمرد ختيٌّل  نإذ

وعظمة ما فيها فلن يتسنى له ذلك وكيف حيُدث هذا وقد قال صاحب 

 :قال تعاىل،وهذا هو القول الفصل(َوالَ َخَطَر َعََل َقْلِب َبَشٍ )السنة املطهرة 

مح فَيَها  } َواٍن َوَجنهاٍت هَلُ ٍة َمنحُه َوَرضح َ ُمح بََرْحح ُهمح َرهبه ُ ( 21) َنِعيٌم ُمِقيمٌ ُيبَِّشِّ

 [التوبة]{

مح ،اَل َيُزول َواَل َيبَيدكل هذا النعيم  أما شاهد َثابَت َدائَم َأَبًدا هَلُ

 َعََل َليَْس َبنْيَ اْلَقْوِم َوَبنْيَ َأْن َينُْظُروا إََِل ):الحديث
ِ
َياء ِْم إاِلَّ ِرَداُء اْلكِْْبِ َرِّبِّ

 (َوْجِهِه يِف َجنَّاِت َعْدنٍ 
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 .إثبات أن ّلِل عز وجل رداء كَبياء يليق بكَمله وجالله: أواًل _

 .إثبات صفة الكَبياء ّلِل سبحانه:ثانيًا _

إثبات رؤية املؤمني )يكشف عن وجهه هذا الرداء فنرى اّلِل يف اجلنة:الثً ثا_

وتلك هي أعظم نعمة يمكن أن يتفضل الرب تبارك (يوم القيامةلرهبم 

 .وفيهوتعاىل عىل عبده هبا،وهذا ال ُيعادله نعيم أو لذة أو أي يشء،

 إثبات الوجه ّلِل سبحانه :رابًعا 

 :يواملقصود بكلمة عدن ه◘

 .إلقامة،أي ال يرحلون عنها،وال يتحولونا

 :الدليل الثاني

َس َكلَََمٍت، َفَقاَل َقاَم فَينَا َرُسوُل اّلِلَ : َعنح َأيَب ُموَسى،َقاَل   : بََخمح

اهللَ َعزَّ َوَجلَّ اَل َينَاُم،َواَل َينْبَِغي َلُه َأْن َينَاَم،ََيِْفُض اْلِقْسَط َوَيْرَفُعُه، إَنه  "

َوَعَمُل النهَهاَر َقبحَل َعَمَل اللهيحَل، َعَمَل النهَهاَر، ُيْرَفُع إَِليِْه َعَمُل اللَّيِْل َقبَْل 

رٍ  -َحَجاُبُه النهوُر  َرَقتح ُسبَُحاُت  -النهاُر : َويَف َرَواَيَة َأيَب َبكح لَوح َكَشَفُه أَلَحح

ُه َمنح َخلحَقَه  تََهى إَلَيحَه َبرَصُ َهَه َما انح  "َوجح

 (175)أخرجه مسلم 

واهلروي ومجيع الشارحي مجع سبحة قال صاحب العي :السبحات _

للحديث من اللغويي واملحدثي معنى سبحات وجهه نوره وجالله 

 .وهباؤه
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نقص منفية عن اْلق إن اّلِل ال ينام وال ينبغي له أن ينام ألن هذه صفة 

يه الحَقيهوُم }:تبارك وتعاىل ،الذي {اَل َتْأُخُذُه ِسنٌَة َواَل َنْومٌ اّلِلهُ اَل إَلََه إاَله ُهَو اْلحَ

النقص هذا ضعيف ناقص يرغب يف النوم نتيجة تعب مُ ينام هو جسد 

 .احتياجالنوم  نح حتى يستطيع أن ُيكمل حياته،إذتافأراد أن ير

وال حيتاج ليشء بل الكل حيتاج إليه  عز وجل فليس كمثله يشء ربأما ال

 ..ويرغب إليه

أنه هناك َمن :امليزان،واملقصود هوهو :القسط :ََيِْفُض اْلِقْسَط َوَيْرَفُعُه  _

وهناك َمن ختف موازينه (حسنات وطاعات ُمتعاقبات)تثُقل موازينه

 .(معايص وذنوب وسيئات)

أن النور يمكن أن يكون مادة إُشاق :قلنا :"النار"،ويف رواية حجابه النور_

فهي  جهنم)كنار بال إُشاق كالقمر،ويمكن أن يكون مادة إحراق بال إحراق 

فهي ،ويمكن أن يكون مادة إُشاق وإحراق كالشمس (سوداء ُُمرقة ال ُتيضء

ُتِّشق وتيضء ويف نفس الوقت يمكن أن حترق،هذا مثال للِّشح ولتوضيح 

 .املعنى

اّلِل عز وجل ليس كمثله يشء يف ذاته وال يف صفاته،وهلذا فإن نوره ليس  _

لعلَمء َمن قال أن كأي نور،وهنا أثبت اّلِل سبحانه لنفسه النور ومن ا

 .سَمء اّلِلأمن ( النور)
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ُه ِمْن َخْلِقهِ  _  :لو كشفه ََلَْحَرَقْ، ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما اْنتََهى إَِليِْه َبََصُ

فهل جيوز أن نقول سبحات وجهه أي  ألحرقت سبحات وجههقال 

لو كشف اْلجاب ْلرق ثوابه ما انتهى إليه برصه :وهذا يعني،! ؟؟؟ثوابه

 .(وجه اّلِل يعني ثوابه:املبتدعة قالوا)

كان عىل املبتدع قبل أن يقول أن املقصود بالوجه هو الثواب أن يرجع  _

علم منها أن املقصود بالوجه ليس الثواب يو إىل أحاديث رسول اّلِل 

َرَقتح ُسبَُحاُت  لو كشفه) ولكنه وجه عىل اْلقيقة،والدليل قوله أَلَحح

هُ  تََهى إَلَيحَه َبرَصُ َهَهََم انح وهذا ال يتوافق ُمطلًقا مع تأويل الوجه (َوجح

 هل ُيعقل أن الثواب حيرق؟فبالثواب،

 ..هذا غري مقبول عقاًل 

 َهالٌِك إاِلَّ َوْجَههُ }:قال تعاىل
ٍ
ء  فهل كل يشء َيلك إال ثوابه ؟{ُكلُّ ََشْ

ولو ُقمنا برفع كلمة الوجه من اآليات ووضعنا بداًل منها كلمة الثواب 

العقول  ضلتأو عقاًل أو ُشًعا ولكن عندما يستقيم لغًة  نلفإن املعني 

 .عمى البصائر يعقب ذلك وغيش عىل األبصار

َعِل اهللَُّ َلُه ُنوًرا َفاَم َلُه ِمْن ُنورٍ }:ال تعاىلق  [النور]{(43)َوَمْن ََلْ ََيْ
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 :شهادة املالئكة عَل العباد◘

َرةَ  َمالَئَِكٌة بِاللَّيِْل َيتََعاَقبُوَن  فَيُكمح  ": َقاَل َأنه َرُسوَل اّلِلهَ : َعنح َأيَب ُهَريح

ُرُج َوَمالَئَِكٌة بِالنََّهاِر، َوََيْتَِمُعوَن يِف َصالَِة الَفْجِر  ، ُثمه َيعح َ َوَصالََة الَعرصح

َلُم هَبَمح الهَذيَن َباُتوا  مح َوُهَو َأعح أَهُلُ ،َفيَسح : َكيَْف َتَرْكتُْم ِعبَاِدي؟ َفيَُقوُلونَ :فَيُكمح

 "َتَرْكنَاُهْم َوُهْم ُيَصلُّوَن، َوَأَتيْنَاُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ 

 (622)،أخرجه مسلم(999،2222)أخرجه البخاري 

 :البد أن نتوقف مع ألفاظ احلديث _

 لعباد وقت صالة الفجر وصالة العرص تواجد املالئكة مع ا: أواًل 

َر إَنه  }:قال تعاىل آَن الحَفجح يحَل َوُقرح َس إىََل َغَسَق الله مح اَلَة لَُدلُوَك الشه َأقََم الصه

 [اإلرساء]{(78)ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا

الذي يقوم الشخص بقراءته بنفسه واملالئكة تشهد :بهقرآن الفجر املقصود

 .هبذا اْلال ألهنم يروهنم وهم قائمي بهلعباد ل

نَاُهمح َوُهمح ُيَصلهوَن،َوَأَتيحنَاُهمح :يسأَلم رِّبم وهو أعلم ِّبم_ فتأيت اإلجابة َتَركح

 .َوُهمح ُيَصلهونَ 

هذه األحاديث تدفع ًمن كان له عقل وبصرية إىل العمل واإلقبال عىل 

املالئكةوتعرج إىل رهبا الطاعة وعدم إمرار هذا الوقت ُسًدى حيث تشهده 

وهل يليق أن يسأل الرب عن حال فتُخَبه بحال عباده وهو أعلم هبم،

 عبده فيكون الرد أنه كان نائاًم يف وقٍ، كهذا ؟
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النوم ، وهنا  بسببالبعض  يضيعهصالة الفجر الذي قد وقت خاصًة 

وخيرج من  يقوم ويتوضألالرجل يكون االختبار واالمتحان فكيف جيتهد 

 بعد يوم طويلهلا املرأة كيف كذلك و بيته ويتجه إىل املسجد ليصيل،

تتوضأ أن تقوم وترتك نومها ومن العمل وخدمة الزوج واألوالد  وشاق

 !؟وتصيل الفجر

كَم ال ينبغي لطالب علم يريد أن يِّشح اّلِل له صدره وُييِّس له أمره ويأخذ 

َعنح َهنحٍد بَنحَت اَْلاَرَث ،العلم الصحيح أن يكون نائًَم يف وقٍت كهذا 

َج النهبَيِّ ال تَيحَقَظ َرُسوُل اّلِلهَ : ،َقالَتح َفَراَسيهَةَأنه ُأمه َسَلَمَة َزوح لَيحَلًة َفَزًعا، اسح

ُسبَْحاَن اهللَِّ، َماَذا أَْنَزَل اهللَُّ ِمَن اخلََزائِِن، َوَماَذا ُأْنِزَل ِمَن الِفتَِن، َمْن »: َيُقوُل 

ُربه َكاَسيٍَة يَف  –لََكيح ُيَصلَِّي ُيِريُد َأْزَواَجهُ  -َصَواِحَب احُلُجَراِت  ُيوقِظُ 

نحيَا َعاَرَيٍة يَف اآلَخَرةَ   «الده

 (4455،41121،2115)أخرجه البخاري

 :يوًما وهو فزع فقال استيقظ النبي _

َزَل اّلِلهُ َمَن اخَلَزائََن، َوَماَذا ُأنحَزَل َمَن   .وكأنه رأى رؤيةالَفتََن،َماَذا َأنح

 .أي زوجاته :َمنح ُيوقَُظ َصَواَحَب اُْلُجَراَت :ثم قال _

 

 



19 
 

نحيَا َعاَرَيٍة يَف اآلَخَرةَ _ مة ال ينقصها يشء ال :ُربه َكاَسيٍَة يَف الده امرأة ُمنعه

 .ُيعكر صفو حياهتا يشء ثم تأيت يوم القيامة عارية ولكن من اْلسنات 

ليصلي فالكل مسئول عن عمله عىل إيقاظ زوجاته  حيرص النبي  _

 .ولن يغني عنهن أهنن زوجات النبي 

َرَة َريَضَ اّلِلهُ َعنحُه، َقاَل أبو َزَل اّلِلهُ َعزه َوَجله َقاَم َرُسوُل اّلِلهَ : ُهَريح : َحَي َأنح

َربَيَ } َِّشَ ُقَريحٍش َيا »: ، َقاَل [214: الشعراء] {َوَأنحَذرح َعَشرَيَتَك األَقح َأوح  -َمعح

َوَها  نَي َعنحُكمح َمَن اّلِلهَ َشيحئًا، َيا َبنَي َعبحَد -َكلََمًة َنحح ، الَ ُأغح ُفَسُكمح وا َأنح رَتُ اشح

نَي َعنحُكمح َمَن اّلِلهَ َشيحئًا، َيا َعبهاُ   نَي َعنحَك َمنَاٍف الَ ُأغح َن َعبحَد املُطهلََب الَ ُأغح بح

نَي َعنحَك َمَن اّلِلهَ َشيحئًا، َمَن اّلِلهَ َشيحئًا َة َرُسوَل اّلِلهَ الَ ُأغح َوَيا ، َوَيا َصَفيهُة َعمه

نَي َعنحَك َمَن اّلِلهَ  ٍد َسلَينَي َما َشئحَت َمنح َمايَل الَ ُأغح َفاطََمُة بَنحَت ُُمَمه

 (2792،4771)أخرجه البخاري «َشيحئًا

 :ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى◘

 (النزول صفة )

وتواترت األخبار،وصحت اآلثار بأن اّلِل عز وجل ينزل ):يقول املصنف_

 (إىل سَمء الدنياكل ليلة 

أي أن األحاديث التي جاء فيها نزول اّلِل تبارك وتعاىل :تواترت اَلخبار_

 .إىل السَمء الدنيا أحاديث متواترة
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 :أنواع ومنها أحاديث رسول اهلل _

أعىل أنواع األحاديث حيث ال جمال لبحث العلَمء وهو :احلديث املتواتر

فيها ألهنا وصلت إلينا نتيجة رواية مجع عن مجع عن مجع بسند ُمتصل من 

 .غري شذوذ أو َعلل

يف بغداد،وجمموعة أخرى  جمموعة روت حديث عن رسول اّلِل :مثال

روته يف السعودية ،وأخرى يف مرص،الكل مل حيُدث بينهم لقاء ولكن الكل 

رواية )هذا هو اْلديث املتواتر،ع عىل رواية اْلديث عن رسول اّلِل أمج

 (اجتَمعهم عىل الكذب يف العادة يف العادة مجع عن مجع عن مجع يستحيل

وهكذا إىل جانب أهنم من تلقوا عن الصحابة _تابعي _أكابر _فهم علَمء 

التابعي أسمع تابعي صحايب أسمع التابعي ،و)القرون املُفضلة 

عدم االجتَمع عىل ) فقد اجتمع يف اْلديث املتواترن إذ(التابعي

مل ُتقابل كل جمموعة منهم _هؤالء مجع وليس شخص ُمنفرد_الكذب

 .(األخرى

 :أحاديث النزول من هذه النوعية*

 ..وهي يف أعىل درجات الصحةأي من األحاديث املتواترة 

وأْحد ومجيع علَمء ينقل ابن عبد الَب اإلمجاعوكذا الشافعي ومالك _

السنة أثبتوا هذه األحاديث بال أدنى نزاع بينهم ألهنا من األحاديث 

 .املتواترة كَم قلنا
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َرَة َريَضَ اّلِلهُ َعنحهُ  نَا َتبَاَرَك  ":َقاَل َأنه َرُسوَل اّلِلهَ : َعنح َأيَب ُهَريح َينحَزُل َربه

نح  ََمَء الده َمْن : ِحنَي َيبَْقى ُثُلُث اللَّيِْل اآلِخُر َيُقوُل يَا َوَتَعاىَل ُكله لَيحَلٍة إىََل السه

َيْدُعوِِن، َفَأْستَِجيَب َلُه َمْن َيْسَأُلنِي َفُأْعطِيَُه، َمْن َيْستَْغِفُرِِن َفَأْغِفَر 

 (798)،أخرجه مسلم(1149،6221،7454)أخرجه البخاري"َلهُ 

الشخص الذي لديه يقي جازم وإيَمن عايل ويعلم أن أحًدا ذا مكانة سيأيت 

ولو كان ُمتاًجا _فلو كان مريًضا فسيأيت له بالعالج )له بعطاء عظيم

 (وهكذا _فسيأيت له بالعطاء 

 هل سينام وهو يعلم أن هذا العطاء سيصل إليه يف الثلث األخري؟

َمن يعتقد هذا لن ينام أصاًل ألنه سيكون عىل شوق وهو ينتظر صاحب  

 .العطاء ليُلبي له احتياجه

صاحب العطاء هو ملك امللوك والذي أخَب هبذا كان فكيف اْلال إذا _

 .الصادق املصدوق هو رسول الرْحة 

 ؟؟.هل من مريض فأشفيه _

 ؟؟هل من سائل فأُعطيه

 ؟؟من ذا الذي يدعوين فأستجيب له _ 

 ؟؟من يستغفر فأغفر له _

 ؟؟من حيتاج إىل التوبة حتى يتوب عليه _ 
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َحيمُ  ◘ اُب الره  :ُثمه َتاَب َعَليحَهمح لَيَتُوُبوا إَنه اّلِلهَ ُهَو التهوه

حتى يتوب،ألنه من املستحيل أن ُيقلَع  اّلِل عليهحيتاج العبد إىل أن يتوب 

 .عن الذنب بمفرده فهو حيتاج إىل املدد والعون من اّلِل عز وجل

امللك وحده الذي يستطيع أن يشفي أمراض القلوب واألبدان ولو أمىض _

اإلنسان سنوات وسنوات من عمره يف ُماولة منه لإلقالع عن ذنب أو 

قق ما ُيريد من غري أن حُي  ليُشفى من مرض قلبي أو جسدى ما كان له

 .توكل عىل اّلِل

إذا تعرض العبد للضيق فعليه بالثلث األخري فيدعو وجيتهد يف الدعاء _

ويستحرض عظمة املُجيب،واإلجابة هي موعود اّلِل عز وجل ومن أصدق 

 .من اّلِل قياًل 

 :صفة النزول ثابتة بالسنة واإلمجاع نإذ◘

واجلَمعة حق،والقول فيه كالقول النزول عند أهل السنة :يقول الشارح_

ن الرب سبحانه وتعاىل ينزل إىل السَمء إ:يف سائر الصفات،فهم يقولون

الذي ال ينطق عن اهلوى،وال خيوضون الدنيا كَم أخَب بذلك رسول اّلِل

يف نزوله بتكييف أو متثيل أو تعطيل،بل يثبتون ّلِل نزواًل حقيقيًا يليق 

 .يشبه نزول املخلوقيبجالله وكَمله وعظمته سبحانه،ال
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وما يلزم من نزول املخلوق من النقص واْلاجة واالفتقار ليس بالزم 

للنزول عندما يضاف إىل الرب سبحانه ،فإن ما ُيضاف إىل الرب تبارك 

َيصه ويليق بجالله وكامله ،وما يضاف إَل املخلوق َيصه ويليق وتعاَل 

 ..بضعفه ونقصه

ل،اهلبوط :النزول يف اللغة يعني_  ..هبط من ُعلحو إىَل ُسفح

 أما يف حق اّلِل عز وجل فال جيوز إعَمل العقل يف هذا،والسؤال_

 هل عندما ينزل الرب سبحانه يرتك العرش؟ 

هذه األسئلة،أمل يسمعوا ال جيوز طرح سؤال كهذا ألن السلف مل يسألوا  

 ؟هذه األحاديث من رسول اّلِل 

 ؟ملاذا مل يقم صحايب ليسأل عن كيفية نزول الرب سبحانه  

هؤالء علموا أن العقل قارص وال يستطيع أحدهم أن يتكلم يف كيفية 

 الصفة،فأثبتوا الصفة ّلِل وعرفوا معنى النزول ولكن يف الكيفية توقفوا

اّلِل عز وجل مستٍو عىل عرشه فوق سبع سَموات ينزل نزول يليق بكَمله _

 .السَمء الدنيا كل ليلة إذا بقى ثلث الليل اآلخر وجالله إىل

اّلِل مستو عىل عرشه ينزل نزول يليق بجالله  :قال شيخ اْلسالم ابن تيمية◘

 ..أو ال خيلونقول خيلو منه العرش  وكَمله وال
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ما هو وسأل العبد عن هذا ياألوىل أال هذا قول شيخ اإلسالم ولكن _

شكل العرش أو حجمه أو سعته حتى وهل نعلم ما هو ،رجحه ابن القيم

عن العرش أعطانا وصف موجز جممل وال  وعندما تكلم  النبي ، نصفه

ق باب التكييف رح ،والدخول يف التفاصيل يعني طَ أحد يستطيع أن يتخيله 

 .والتشبيه والتمثيل وهذا ما هُنينا عنه

،َقاَل  ظَُم؟،َقاَل : ُقلحُت : َعنح َأيَب َذرٍّ : َيا َرُسوَل اّلِلهَ،َفأَيه َما َأنحَزَل اّلِلهُ َعَليحَك َأعح

َسِّ » ،َقاَل « آَيُة الحُكرح َسِّ إاَله »:ُثمه بحُع َمَع الحُكرح ََمَواُت السه ،َما السه َيا َأَبا َذرٍّ

َل الحَفاَلَة َعىَل اْلَعْرِش َعََل اْلُكْرِسِّ  َكَحْلَقٍة ُمْلَقاٍة بِأَْرٍض َفاَلٍة َوَفْضُل  َكَفضح

َقةَ  لح  (261)صحيح ابن حبان «اْلحَ

 :عقيدة أهل البدع يف هذه الصفة◘

هو نزول الرْحة :هي التأويل،أي أهنم يقولون أن املقصود بالنزول _

 .القدرة_ كح لَ املَ _

 ..لو سلهمنا بَم تقولون

 ؟ذا الذي يسألني فأعطيه أن المالئكة تقول من:فهل يصح القول
 وهل يسأل الناس المالئكة؟
 ..ال يُسأل غير هللا سبحانه

 
 
 
 

ًما، َفَقاَل ُكنحُت َخلحَف َرُسوَل اّلِلهَ : َعنح ابحَن َعبهاٍ ، َقاَل   : َيوح
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ُه » َهتََجدح َفَظ الله َفَظ اّلِلهَ حَيحَفظحَك،احح َيا ُغاَلُم إيَنِّ ُأَعلُِّمَك َكلَََمٍت،احح

اَهَك، َة إَِذا َسَأْلَ، َفاْسأَِل اهللََّ، َوإَِذا اْستََعنَْ، َفاْستَِعْن بِاهللَِّ، َُتَ َلمح أَنه األُمه َواعح

ٍء َقدح َكتَبَُه اّلِلهُ لََك،َولَوح  ح َينحَفُعوَك إاَله بيََشح ٍء مَل تََمَعتح َعىَل َأنح َينحَفُعوَك بيََشح لَوح اجح

تََمُعوا َعىَل َأنح َيرُضه  ٍء َقدح َكتَبَُه اّلِلهُ َعَليحَك، اجح وَك إاَله بيََشح ح َيرُضه ٍء مَل وَك بيََشح

ُحُف  اَلُم َوَجفهتح الصه  «ُرفََعَت األَقح

 صحيح[ : حكم اَللباِن]،(2411)سنن الرتمذي 

اِع  }:قال تعاىل  إََذاَوإَِذا َسأََلَك ِعبَاِدي َعنِّي َفإِِنِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

ُشُدوَن  َمنُوا يَب لََعلهُهمح َيرح تََجيبُوا يَل َولحيُؤح  [البقرة]{(186)َدَعاَن َفلحيَسح

سؤال املالئكة العطاء نوع من الكفر ألنه ال يملك املنع والعطاء إال اّلِل عز 

وجل،وهل تستطيع املالئكة أن تشفي أو أن ُتعطي أو أن تتوب وبالتايل فال 

 إال ّلِل عز وجليمكن أن ُتنسب هذه األقوال 

هذا الكالم ينطبق عىل كٍل من الرْحة والقدرة ألن البعض قال أن _

 .املقصود بالنزول هو الرْحة أو القدرة

 فهل الرحمة أو القدرة توجه هذه األسئلة للعباد ؟
 وهل ستعطي كٍل منهما كل عبٍد مراده ؟  

نقول أن فال الرْحة وال القدرة يتكلَمن وال يصح أن )هذه مسألة عظيمة 

 (هو الذي يتكلم وجُييب العباد لسؤاهلم ك لَ املَ 

األحاديث واضحة رصحية،الذي يشفي املريض هو اّلِل،والذي يعطي 

السائل هو اّلِل،والذي يتوب عىل العبد هو اّلِل وال أحد غري اّلِل يستطيع 



26 
 

فنثبت ّلِل صفة النزول،وهو نزول يليق بكَمله وجالله ومع دنوه فعل ذلك،

فهو فوق خملوقاته وال يشء ،السَمء الدنيا ال يكون العرش فوقه ونزوله إىل

حيده وال يشء يعلوه فهو العيل األعىل سبحانه وتعاىل،نسأل اّلِل السالمة 

من األهواء والبدع و الضالل ومن أن ُيدخَل عىل عقولنا ماال يرضيه، 

 ...أسأل هللا لكم السالمة وجزاكم هللا كل خير 
 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك 

 ..وأتوب إليك

 

 

 

 

 

 


